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Novo Hamburgo, 20 de outubro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Senhorias
com a finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação, o Projeto de Lei
que "autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 86.064,00, e dá
outras providências."

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos
agradecimentos, reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço.
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o presente Projeto de Lei visa abrir crédito adicional especial no valor de
86.064,00 (oitenta e seis mil e sessenta e quatro reais) na Lei Orçamentária nO3.277, de
09 de dezembro de 2020, referente ao superavit financeiro apurado ao final do
exercício, no valor de R$ 57.142,00 (cinquenta e sete mil e cento e quarenta e dois
reais), conforme recurso oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, e a redução de parte
da dotação orçamentária no valor de R$ 28.922,00 (vinte e oito mil e novecentos e vinte
e dois reais), para a implementação de melhorias na Praça da Lomba, garantindo a
qualificação do espaço, por meio de instalação de 06 lixeiras, 13 bancos (10 unidades
com encosto de madeira e 03 unidades sem encosto), 02 bicicletários, 02 postes de
pétalas com iluminação de lâmpadas de led e 04 postes com refletores no campo de
futebol, também com lâmpadas de Led.

Considerando a crescente urbanização das cidades, o ritmo acelerado da
sociedade moderna, investir em espaços públicos como praças e parques é uma forma
de promover mais qualidade de vida às comunidades, por meio de espaços abertos que
ofereçam contato com a natureza e possibilitem o lazer aos seus usuários. Os espaços
públicos são locais de livre acesso, abertos a todos e sem distinção social, nos quais as
inter-relações pessoais são favorecidas, oportunizando tanto às comunidades como aos
visitantes, a troca de experiências, a continuidade de saberes e fazer, sendo um local
fundamental para a vida social.

Porém, apenas a sua existência não garante que a comunidade se aproprie
destes espaços, é preciso que estes conversem com a realidade e os costumes dos seus
usuários; disponibilizem mobiliário atrativo e que receba manutenção constante,
visando ofertar um ambiente hospitaleiro e convidativo, minimizando, assim, as
possibilidades de perder a sua função e se transformar em um espaço vulnerável a
depredações.

A Praça da Lomba está localizada na Rua João Aloysio Algayer, nO327 -
Lomba Grande, em Novo Hamburgo, sendo um espaço público aberto destinado a
atender as necessidades de lazer da comunidade. Na última década, a Praça recebeu
investimentos para a criação de uma pista de caminhada, melhorias na quadra de futebol
e instalação de uma academia ao ar livre, porém ainda se faz necessário a
complementação destas melhorias, com investimentos em infraestrutura, garantindo a
ampliação da revitalização do espaço e transformando-a em um ambiente mais atrativo
e seguro, capaz de cumprir o seu papel de promoção da integração social.

Na busca pelo desenvolvimento de um turismo sustentável no município
de Novo Hamburgo, a zona rural de Lomba Grande vem sendo contemplada
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diversos investimentos, desde a revitalização do seu principal acesso, até reformas no
centro administrativo, a criação de uma estrutura de agroindústria familiar, a formação
com parcerias de SENAR E EMATER, razão pela qual o projeto contempla a visão de
investimentos contínuos da gestão municipal na região.

Considerando a representatividade da região, entende-se como público-
alvo a comunidade do bairro de Lomba Grande, em especial moradores da região
central do respectivo bairro e das demais comunidades da zona rural, assim como os
visitantes e turistas que procuram a região para passeios com maior contato com a
natureza.

Nesse contexto, os resultados esperados são: oferecer aos moradores e
visitantes da Comunidade de Lomba Grande, um espaço público qualificado a partir da
aquisição de bens que proporcionem melhorias na infraestrutura da Praça da Lomba;
assim como oferecer para a comunidade um local mais agradável e convidativo para o
convívio social e o lazer; fomentar o uso da quadra de futebol; reduzir o consumo de
energia elétrica da Praça da Lomba, por meio da instalação de estruturas com lâmpadas
de led; contribuir para a segurança dos moradores, com um projeto de iluminação
condizente com o espaço; e garantir mobiliário específico para o acondicionamento de
lixo.

Para tanto, assevera o proponente que possui experiência técnica e
gerencial na aquisição de bens e implementação de melhorias para a comunidade local,
estando apto para a respectiva execução do objeto deste projeto.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que
nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa
Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para
externar nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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